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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19) (Coronavirus Disease (COVID-19))
ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ
(Wearing a mask to stop the spread)
COVID-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ�ਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹੋ, ਓਦ� ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਮਾਸਕ COVID-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦ� ਨੂੰ ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਦੇ ਹਨ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਰੋਕੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ (ਜਦ� ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਗਾ�ਦੇ ਹੋ, ਓਦ�
ਕੀਟਾਣੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ �ਤੇ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਓਦ� ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲ�ਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ
ਮੂੰ ਹ �ਤੇ ਹੱ ਥ ਲਗਾ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਬਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਜ� ਿਕਸੇ ਸਤਹ ਨੂੰ ਹੱ ਥ
ਲਗਾ�ਦੇ ਹੋ।)
ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�?
(What else can I do along with wearing a mask?)
ਮਾਸਕ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਓਦ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ। ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਰੱ ਬ (ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ) ਨਾਲ ਜ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਸਾਫ ਕਰਨਾ।
• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ (ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਤ� ਘੱ ਟ-ਤ�-ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ)
• ਤਬੀਯਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰੇ ਰਿਹਣਾ
• ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਆਦੇਸ਼�, ਸਥਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ�, ਅਤੇ ਇਮਾਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਨਯਮ� ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
ਜਦ� ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਦ� ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਤ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
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ਕੀ ਮਾਸਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਜਦ� ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵ?
ੇ
(Will a mask help when physical distancing is difficult?)
ਜਦ� ਤੁਸੀ ਥੋੜੇ ਸਮ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� 2 ਮੀਟਰ ਤ� ਘੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ �ਤੇ ਹੋਵੋ, ਓਦ� ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਤ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ�ਝੀਆਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਥਾਵ� �ਤੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਾਵੋ ਿਜਵ� ਕੇ:
•

ਡਾਕਟਰ� ਦੇ ਦਫਤਰ

•

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ

•

ਕਿਰਆਨ� ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�

•

ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�

•

ਵਾਲ� ਦਾ ਸੈਲਨ
ੂ

ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਮਾਸਕ ਲ� ਿਦਆਂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(What should I look for in a mask?)
ਇਕ ਸਾਫ ਗੈਰ-ਡਾਕਰੀ ਮਾਸਕ ਜ� ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਿਜਹੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਠ�ਡੀ �ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ��
ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਥਾਵ� ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਛੇਕ ਹੋਵੇ
(ਇਕ ਛੇਕ ਿਜਹੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱ ਡਣ �ਤੇ ਖੁਲਦਾ ਹੋਵੇ), ਿਕ�ਿਕ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦ� ਛੇਕ ਿਵੱ ਚ� ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਸੁੱ ਟਣ ਵਾਲਾ (ਤੁਸੀ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ) ਜ� ਦੁਬਾਰਾ
ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਸਭ ਤ�
ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ 3 ਪਰਤ� ਹੋਣ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਿਫਲਟਰ ਦੀ ਪਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਕ:
• ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ �ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ
• ਿਵੱ ਚ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਿਵੱ ਚ ਤਣੀਆਂ ਜ� ਕੰ ਨ� ਲਈ ਘੁੰ ਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇ
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ਮ� ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਿਕਸ ਤਰ�� ਪਾਵ�? (How do I put on my mask?)
ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ:
1. ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਰੱ ਬ ਜ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
2. ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਠ�ਡੀ ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਤਕ ਢੱ ਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲੋ।
3. ਤਣੀਆਂ ਜ� ਘੁੰ ਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਿਵੱ ਚ ਨੱਕ ਦੀ ਥਾਮ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਬਾਓ।
4. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਵੋ, ਤ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਦੇ ਅੱ ਗਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜ� ਮਾਸਕ ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਆਪਣੇ
ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾ ਲਗਾਓ।
ਮ� ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਿਕਸ ਤਰ�� ਉਤਾਰ�? (How do I take off my mask?)
ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ:
1. ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਰੱ ਬ ਜ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
2. ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਜ� ਘੁੰ ਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ। ਮਾਸਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾ
ਲਾਓ।
3. ਸੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੂੜੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦਓ। ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ �ਤੇ, ਬੰ ਨੀ �ਤੇ, ਜ� ਕੀਤੇ ਵੀ
ਹੋਰ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਰੱ ਬ ਜ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲਈ, ਇਕ ਥੈਲਾ ਨਾਲ ਰੱ ਖਣਾ ਚੰ ਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਤੁਸੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਓਦ�
ਤਕ ਸੁਰੱਿਖਤ ਬੰ ਦ ਰੱ ਖ ਸਕੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਨਾ ਸਕੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਉਹ ਥੈਲਾ ਵੀ ਰੱ ਖੋ ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਸਾਫ ਮਾਸਕ ਹੋਣ। ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਥੈਲੇ ਿਵੱ ਚ� ਸਾਫ
ਮਾਸਕ ਕੱ ਢਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰੋ।
ਮ� ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ�� ਸਾਫ ਕਰ�? (How do I clean reusable masks?)
ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲਈ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਹਦਾਇਤ�
ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤ� ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱ ਚ ਧੋਵੋ ਜ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਤੁਸੀ ਉਨ�� ਨੂੰ ਡ�ਾਇਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੁੱ ਕਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਲਨੀ ਨਹ� ਚਾਹੀਦੀ।
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ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਅਕਸਰ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(How often should I change my mask?)
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਿਭੱ ਜ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਗੰ ਦਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵ� ਮਾਸਕ ਪਾਓ।
ਘਟ�-ਘੱ ਟ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਵ� ਮਾਸਕ ਪਾਓ।
Alberta Health Services (AHS) ਦੇ ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਕ�
ਹੈ? (Why do I need to change my mask when I go to an Alberta Health Services (AHS)
facility?)
AHS ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰ (ਿਜਵ� ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵ� ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਦੇਣਗੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ
AHS ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਮ� ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਓਦ� ਮ� ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ �ਤੇ ਧੁੰ ਧ ਜੰ ਮਣ ਤ� ਿਕਸ ਤਰ�� ਰੋਕ�?
(How do I stop my glasses from fogging up when I’m wearing a mask?)
ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਮਾਸਕ ਦੇ �ਪਰਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਲ� ਸ� ਨਾਲ ਟਕਰਾ�ਦੀ ਹੈ, ਓਦ� ਤੁਹਾਡੇ
ਚਸ਼ਮੇ �ਤੇ ਧੁੰ ਧ ਜੰ ਮ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ �ਤੇ ਧੁੰ ਧ ਜੰ ਮਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਹ ਨੁਸਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉ:
ਂ ੀ-ਫੌਿਗੰ ਗ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਉਨ�� ਨੂੰ ਹਵਾ
• ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜ� ਿਕਸੇ ਐਟ
ਨਾਲ ਸੁੱ ਕਣ ਦਵੋ ਜ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਪੋਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰ ਝ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।
• ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਲ� ਸ� ਨੂੰ ਜ� ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ �ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇ �ਪਰ ਿਟਕਾਓ।
• ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨ� ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ �ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਿਟਕਾਓ ਕੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਫਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੂੰ ਹ ਤ� ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਕੀ ਕਰ� ਜੇ ਮ� ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ? (What if I can’t wear a mask?)
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਲੇ ਿਕਨ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ� ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਾ
ਸਕਦੇ। ਮਾਸਕ ਉਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨ�ਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀ ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤ� ਇਹ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਕ�ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਤ� ਆਪ �ਥੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ� ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕੇ ਤੁਸੀ ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ �ਥੇ ਪਹੁੰ ਚਣ �ਤੇ ਤੋਹਾਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਕਮਰੇ ਜ� ਵੱ ਖਰੀ ਥ� �ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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COVID-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਦੇ
ਲਈ, Alberta Health ਦੀਆਂ COVID-19: Mask Requirements ਦੇਖੋ।
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਲੰਕਸ (Related Links)

Alberta Health: Help prevent the spread (COVID-19)
AHS poster: Masks required at this site
Alberta Health Services novel coronavirus (COVID-19)
Fitting an adult mask for a child (video)
Health Canada: Non-medical masks and face coverings
24/7 ਨਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਮ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Health Link 811 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਮੌਜੂਦਾ: ਨਵੰ ਬਰ 30, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੇ ਖਕ: ਛੂਤ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਰੋਧ (Infection Prevention & Control), Alberta Health Services
ਇਹ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਿਹਦਾਇਤ�, ਜ� ਇਲਾਜ ਦੀ
ਥ� ਤੇ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
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